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Cortes de Contas: Uma síntese histórica  
 

* Bruno Mitsuo Nagata 

Longe de ser uma curiosidade de excêntricos, a investigação histórica das instituições jurídicas não 

é matéria a ser desprezada. As experiências passadas revelam certas tradições e características 

culturais que, por sua vez, são critérios indispensáveis para engendrar as competências de 

determinado órgão, sob pena de se construir artificialismos inócuos.  

Nesse contexto, é preciso resgatar a gênese histórica dos Tribunais de Contas e, a partir deste 

ponto, refletir acerca do justo protagonismo que este ente de controle pode assumir na sociedade 

hodierna. Desse modo, as linhas que seguem traçam um modesto – mas não inútil – relato 

histórico do nascimento das Cortes de Contas. 

A origem dos Tribunais de Contas remonta a uma sucessão de fatos históricos. Pode-se afirmar que 

tudo começou com a perda dos documentos fiscais do reino da França, no século XII. Naquele 

tempo, os soberanos, em suas viagens, carregavam consigo os registros contábeis do reino, pois, 

quando da assinatura de tratados de paz ou cartas contratuais, esses documentos eram requeridos 

para comprovar a capacidade econômica e financeira do monarca. Ocorre, porém, que nas 

contendas entre França e Inglaterra, em 1194, o rei inglês impõe repentina derrota a Felipe II de 

França que, ao empreender exasperada fuga, esquece as arcas contendo as contas fiscais, sendo 

estas então tomadas como espólio de guerra. 

Assim, diante da perda dos documentos contábeis, Felipe II determinou a recomposição das contas 

fiscais do reino. O fato, entretanto, é que a necessidade de reescrituração dos registros perdidos 

acabou por criar um corpo estável e especializado em matéria financeira, formando, dessa 

maneira, a base de expertise necessária para o desenvolvimento de um órgão de controle externo.  

Todavia, o impulso determinante para a criação de um órgão de controle deu-se por inciativa do 

Rei Luís IX de França. Luís IX foi um homem de notável integridade, exercendo em grau heroico as 

mais extraordinárias virtudes.  

Não sem mérito foi canonizado pela Igreja e seu nobre caráter o inclinava ao firme propósito de 

coibir e controlar abusos e injustiças. Tal preocupação, aliada à sua visão escatológica de que 

todos, cedo ou tarde, terão de prestar contas a Deus, fez com que Luís IX promulgasse a Ordenação 

de 1256. Tal diploma normativo trouxe uma série de determinações, dentre elas, havia um preceito 

que obrigava os responsáveis pela administração dos burgos da Alta Normandia a prestarem contas 

aos membros do Conselho Real, que, a essa época, já haviam se especializado em matéria contábil 

e financeira.  

Em 1303, os auditores das contas foram instalados em uma sala no Palácio da “Île de la Cité”, esta 

sala ficou conhecida “Camera comptorum”, em vernáculo, Câmara  de Contas. Mas essa era apenas 

a denominação de um local, inexistindo um órgão singularizado com funções de próprias de 

controle. Somente em 1320 é que uma Ordenação de Felipe V concebeu a composição básica da 
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Câmara de Contas, assinalando-lhe, também, competências precisas para a sindicância e o 

julgamento das contas. 

Assim, já na Idade Média - injustamente denominada de “Idade das trevas” – institucionalizou-se a 

criação de um órgão específico para exercer o controle externo financeiro, lançando, assim, as 

bases institucionais do exame e julgamento das contas públicas tal como existe, até hoje, no 

Ocidente. 

Mas, deixando de lado as efemérides históricas de um Rei “fujão” e de um Rei Santo, interessa 

lançar ao menos uma conclusão haurida do desenvolvimento histórico das Cortes de Contas. 

Imperioso constatar que a gênese dos Tribunais de Contas está intimamente ligada à nobreza de 

caráter do Rei Luís IX que, mediante controle externo, visava impor, aos administradores dos 

recursos públicos, as virtudes que ele próprio cultivava. Dessa forma, o lastro histórico da moral 

subjetiva tornou-se a fonte e a origem de legitimidade do controle externo e, sem a qual, a atuação 

dos Tribunais de Contas perecerá no mais absoluto descrédito.  

Logo, é fundamental que os órgãos de controle se apresentem de modo irrepreensível perante a 

sociedade, mormente nos tempos atuais em que os casos corrupção corroem a confiança que os 

cidadãos depositam em todas as instituições públicas.  

Destarte, para todos nós, membros das Cortes de Contas, deve resplandecer o exemplo luminoso 

do Rei Luís IX: seu senso de responsabilidade, seu desejo de justiça e sua aversão à improbidade 

devem ser o norte a guiar nossa atuação profissional. Só nas trilhas da virtude, arrastando pelo 

exemplo, é que alcançaremos a legitimidade necessária para perseguir a eficaz e a inadiável 

concretização do bem comum do povo. 
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